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ZDRAVSTVENI DOM DOMZALE 
Mestni trg 2, 1230 Domiale 

POROélLO O DELU AMBULANTE ZA BOLEZNI DOJK ZA LETO 2017 

V {em 2017 je bilo étevilo vseh pregledov v ambulanti 1.490, od tega prvih 763 
— 610 iensk 
- 6 moiékih 

Razlog pregledov: - preven_tivni pregledi 17 
- kurativni pregledi 763 

Opravili smo: - 419 mamografij 
— 361 UZ dojk 

Odkrili smo 14 novih primerov karcinoma dojk. Vsi pacienti so bili napoteni na 
nadaljnje zdravijenje na Onkoloéki inétitut Ljubljana. 

Tabela: ét. ugotovlienih primerov ca. doik v letu 2015 go starosti
- 

1 3 10 

Opravljenih je bilo 628 kliniénih pregledov dojk. 

Tabela: étevilo ogravlienih pregledov po obéini bivaliééa~ 
‘A 

Domiale 261 
Kamnik 165 
Mengeé 40 
Komenda 29 
Moravée 22 
Trzin 

_ 35 
Lukovica 31 
Ostale obéine — samoplaéniki 69 
SKUPAJ 630 

Poro<':ilo_sestavi|a: 
Alenka Sraj, med.sestra 
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Zdravstveni dom Domiale 
Mestni trg 2 
1230 Domiale 

POROCILO o DELU SPECIALNO PEDAGO§KE 
sLuiBE v ZDRAVSTVENEM DOMU ooM2AI.E ZA 

0300315 ZA LETO 2017 

Kraj: Domiale 
Datum: Oktober, 2017 
Pripravila: Pika Polona Biial, univ.prof. defektologije



Vsebina: 

1. Osnovne naloge specialno pedago§ke ambulante v ZD Domiale 

2. Predstavitev populacije zajete v specialno pedagoéki ambulanti 
ZD Domiale 

3. Dodatno izobraievanje in izpopolnjevanje 

4. Sodelovanje z zunanjimi institucijami 

5. Program dela in smernice za nadaljnje delo 
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1. Osnovne naloge specialno pedago§ke ambulanté v ZD Domiale 
Delo specialnega in rehabilitacijskega pedagoga v Zdravstvenem domu Dom‘z'ale obsega 
sodelovanje v postopkih diagnostiénega ocenjevanja, izvajanja intervencij in svetovanja. 
Otroci in mladostniki so v specialno pedago§ko sluibo napoteni iz Razvojne ambulante 
ter psiholofike sluibe. 

specialno pedago§ko diagnostiino ocenjevanje je usmerjeno v odkrivanje te‘z'av na 
posameznih podroéjih otrokovega delovanja ter hkrati na odkrivanje otrokovih moénih 
podroéij (podroéij s katerimi lahko otrok nadomesti prisotne Eibkosti). V procesu 
diagnostike tesrio sodelujem z ostalimi strokovnimi sodelavci v interdisciplinarnem timu, 
s strokovnimi delavci ustanov v katere je vkljuéen otrok oziroma mladostnik ter 2 
otrokovimi star§i oziroma rejniki. Del diagnostiénega postopka pogosto predstavlja tudi 
opazovanje otroka v skupini (v vrtcu, §oli) oziroma razgovor s pedagoékimi delavci, ki 
vsa kodnevno spremljajo otroka oziroma mladostnika. 

lntervencije se izvajajo ambulantno. So ciljno naravnane in jih izvajam v dalj§ih oziroma 
kraj§ih éasovnih obdobjih. Pogostost obravnav je prilagojena potrebam posameznega 
otroka oziroma mladostnika ter se v skladu z njegovimi trenutnimi zmoinostmi, 
sposobnostmi ter potrebami tudi spreminja. Obravnava otrok v pred§olskem obdobju 
najpogosteje poteka v sklopih, po vsakem sklopu sledi evalvacija ter oblikovanje novih 
ciljev. Defektolo§ka obravnava predvidoma traja eno uro. De! tega Easa je namenjen 
svetovanju star§em, rejnikom oziroma strokovnim sodelavcem, izvajalcem dodatne 
strokovne pomoéi, uéiteljem, vzgojiteljem. Pogostost obravnav je omejena tudi s 
Etevilénostjo otrok, ki so trenutno v obravnavi. 

Svetovanje se pogosto izvaja kot del specialno pedagoéke obravnave. Zlasti pri 
predéolskih otrocih so star§i ter rejniki prisotni v Easu poteka obravnvave, zadnji del 
sreéanja je namenjen njihovim vpra§anjem, dilemam, svetovanju. Svetovanje se izvaja 
tudi kot za kljuéek diagnostiénega postopka, ko se na podlagi ugotovitev predlaga otroku, 
star§em oziroma pedago§kim delavcem konkretne strategije, metode, oblike dela za 
izbolj§anje otrokove oziroma mladostnikove uéne ter splo§ne uéi-nkovitosti. Zaradi 
poveéanega §tevila obravnavanih otrok in s tem poslediéno dalj§imi obdobji med sklopi 
obravnav so star§em namenjena svetovanja tudi med sklopi, izven rednih obravnav. 

Kot defektolog sodelujem v multidisciplinarnem timu. Timska sreéanja potekajo enkrat 
do veékfat tedensko. Namenjena so podrobnej§i predstavitvi posameznega otroka, 
oblikovanju skupnih ciljev intervencije, analizi dotedanjega dela ter evalvaciji otrokovega 
napredka. Na omenjenih sreéanjih se oblikujejo skupne usmeritve za delo otroka doma, 
v vrtcu oziroma Eoli. Ugotovitve se posredujejo star§em ter ob pisni privolitvi staréev, 
skrbnikov, strokovnim delavcem vrtcev, §ol ter Centrom za socialno delo. 

Kot sgecialnl gedagog opravljgm tudi naslecjme delovne nalogg 

Priprava individualiziranih programov ter smernic za specialno pedago§ko obravnavo 
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Glede na diagnostiéno oceno otroka, ki jo poda celoten tim, specialni in rehabilitacijski 
pedagog pripravi individualiziran program za obravnavanega otroka oziroma 
mladostnika. Tako diagnostiéne ugotovitve kot tudi smernice za delo, specialni in 
rehabilitacijski pedagog predstavi ostalim sodelavcem v timu ter otrokovim star§em 
oziroma skrbnikom, strokovnim delavcem vrtcev, §o|. 

Sodelovanje z vzgojno izobraievalnimi in vzgojno varstvenimi organizacijami, ki jih 
obiskujejo otroci in mladostniki. 

Kot specialni in rehabilitacijski pedagog aktivno sodelujem tako pri vkljuéevanju otroka v 
ustrezen vzgojno izobraievalni program kot tudi pri iskanju ustreznih prilagoditev, oblik 
in metod vzgojno izobraievalnega dela. Ob tem tesno sodelujem s pedagoskimi delavci 
oziroma ostaljmi strokovnimi delavci v vrtcih oziroma §olah, ki obravnavajo otroka 
oziroma mladostnika. V smislu Eim boIj§e prepoznave otrokovih dejanskih teiav 
opravljam tudi hospitacije v razredu oziroma skupini, v katero je vkljuéen obravnavani 
otrok oziroma mladostnik. 

Strokovno delo na preventivnem podroéju (zgodnje odkrlvanje motenj, prepreéevanje 
sekundamih motenj, informiranje okolja o problematiki otrok s posebnimi potrebami) 

Velik del specialno pedagoskih obravnavje namenjen delu s predéolskimi otroci, ki v na§i 
regiji ne obiskujejo organiziranih vzgojno-varstvenih oblik (W0, Cicibanove urice). 

Strokovno svetovanje starsem, rejnikom, Eolskim strokovnim detavcem 

Strokovno svetovanje starsem in rejnikom poteka sprotno, saj so le ti na obravnavah 
praviloma prisotni. Tako diagnostiéne ugotovitve kot tudi smernice za nadaljnje delo se 
predstavi tudi v okviru timskih sestankov s pedagoékimi delavci §ol oziroma vrtcev. 
Timski sestanki se odvijajo ob pisnem privoljenju starsev ter praviloma ob njihovi 
prisotnosti. 

Analiziranje terapevtskih rezultatov 

Evalvacija terapevtskega in uénega procesa poteka sprotno. Na timskem sestanku se 0 
napredku doloéenega otroka pogovarjamo vsi élani strokovnega tima ter proces uéenja 
sprotno prilagajamo otrokovim zmoinostim, sposobnostim ter potrebam. Evalvaciji 

implantacije terapevtskih postopkov v otrokovo oije in §ir§e socialno okolje so 
namenjeni timski sestanki in druge oblike sodelovanja s staréi, salami, vrtci ter drugimi 
organizacijami. 

Vodenje speciaino pedagoske dokumentacije 

Dokumentacijo vsakega otroka vodim v obliki osebne mape, ki vsebuje podatke 
potrebne za uresniéevanje delovnih nalog specialnega pedagoga. Osebna mapa 
posameznega obravnavanega otroka vsebuje osebne podatke, anamnestiéne podatke, 
uporabljena diagnostiéna sredstva, diagnostiéne zakljuéke, naért dela, sprotne zapiske z 

obravnav, zapisnike timskih sestankov, zapisnike hospitacij ter pisna dovoljenja star§ev 
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oziroma rejnikov za stik z VVZ oziroma s §o|o obravnavanega otroka. Osebne mape se 
hranijo v kartoteifni omari. 

2. Predstavitev populacije zajete v defektolo§ki ambulanti ZD Domiale 

a) Vrste programov, kamor so vkljuéeni obravnavani otroki ter étevilo otrok po 
programih: 

VRSTA PROGRAMA IZVAJALCI VZGOJ E IN §TEVlLO OTROK 
Izo3RAiEvAmA 

. Domaée varstvo 4 
Program za pred§olske Obiéajni oddelek vrtca 207 
otroke Razvojni oddelek 1 
lzobraievalni program Osnovna §ola: 

— od 1-3.razred 64 
- od 4»6.razred 53 
-- od 7-9.razred 11 

Srednje§olski program 1 

§tudijski program (visoko 1 
strokovni ter univerzitetni 
program) 

Skupaj 342 

§teviI<‘3no je §e vedno najboij zastopana populacija pred§olskih otrok. V populaciji §o|skih 
otrok in mladostnikov se v proces diagnostike in svetovanja najpogosteje vkljuéujejo otroci 
pred postopkom usrnerjanja. V skladu s Konceptom pomoéi otrokom z uénimi teiavami 
mora namreé §o|a v éetrtem koraku pomoéi otroka ali mladostnika napotiti na podrobnej§o 
oceno uifnih ve§<':in v zunanju institucijo. Poveéano Etevilo otrok hkrati pomeni tudi 
poveéano §tevi|o interakcij z vzgojno izobraievalnimi institucijami. 

Tudi v letu 2017 so bili v populaciji obravnavanih otrok (zlasti pred§olskih) pogosto otroci, 
ki so vkljuéeni v rejniéke druiine. Ti otroci zahtevajo posebnos skrb ter usklajeno delo vseh 
institucij (CSD, §ole, vrtci, zdravstvene ustanove). 

b) Pogostost obravnav 

Otroci so vkljuéeni v specialno pedago§ke obravnave najpogosteje enkrat ali dvakrat 
meseéno v obsegu ene ure. Zlasti pri pred§olskih otrocih je del obravnave namenjen 
svetovanju star§em. Zaradi zasedenosti ambulante ter poslediéno manj§ih moinosti za 
strnjene obravave je svetovanje star§em ter naértovanje dela doma pomemben dejavnik pri 
uspe§nosti specialno pedagofikih intervencij. Zlasti pri mlaj§ih otrokih s kompleksnejéimi 
teiavami se obravnave izvajajo po sklopih (v nekaj tedenskih zaporednih terminih, ki jim 
sledi premor z natanénimi navodili za delo doma). 0 pogostosti in Easovnem obsegu 
obravnav se odloéimo glede na potrebe in zmogljivosti otroka ter glede na trenutno 
obremenjenost ambulante.



V specialno pedago§ki ambulanti opravimo od 6 do 8 obravnav dnevno, izven ordinacijskega 
Easa potekajo timski sestanki 2 zunanjimi institucijami (§oIami, vrtci, centri za socialno delo), 
evalvacijska sreéanja s stra§i ter hospitacije. 

c) Prikaz itevila obravnavanih otrok pa obfinah 

Tabela prikazuje §tevilo obravnavanih otrok in mladostnikov po razliénih obéinah v obdobju 
od januarja 2017 do decembra 2017. 

o3¢':mA §r. OBRAVNAVANIH 
’ 

ornox 

noMiAL£ 218 
LUKOVICA 44 
TRZIN 17 
MENGE§ 19 
MoRAv<':E 45 

3. sodelovanje in dodatne aktivnosti z zunanjimi institucijami 

V letu 2017 sem zaradi velikega §teviIa otrok in mladostnikov, ki so bili napoteni V" 

specialno pedagoéko diagnostiko, obravnavo in vodenje ter poslediéno manj intenzivnih 
obravnav nadaljevali z intenzivnim sodelovanje s strokovnimi delavci E0! in vrtcev. 
Uéiteljicam, specialnim pedagoginjam, izvajalkam DSP ter vzgojiteljicam sem nudila 
mo‘z’nost sodelovanja pri obravnavi posameznega otroka v okviru individualnih sreéanj na 
katerih sem posku§a|a pomagati s konkretnimi nasveti za delo s posameznim otrokom 
oziroma mladsotnikom. Omenjena oblika sodelovanja seje izkazala za uspe§no (bolj§i uvid 
strokovnih delavcev v otrokove potrebe, usklajeno delo, itd.) hkrati pa to pomeni poveéan 
obseg dela'. V letu 2017 je bilo tudi veéje §teviIo hospitacij strokovnih delavcev pri 
obravnavah posameznega otroka. Strokovni delavci tima za du§evno zdravje otrok in 
mfadostnikov (logoped, specialni in rehabilitacijski pedagog, psiholog) smo na Sreéanju 
svetovalnih delavcev Domialske regije predstavili svoje delo ter moinosti sodelovanja. 

4. Dodatno izobraievanje in izpopolnjevanje 

V preteklem letu sem se udeleiila vet’: dnevnega izobraievanja Ocenjevanje simbolne igre 
ter razvijanje otrokovih ve§<':in preko igre v Zagrebu. Ob tem sem se udele‘z'ila tudi vet": 
kraj§ih izobraievanj na temo otrok s SAM, ADHD ter specifiénimi uénimi teiavami. 
De! izobraievnaj je krila delovna organizacija, del izobraievanj sem tako kot v preteklih 
Ietih finanéno krila sama. 

5. Smernice za nadaljnje delo 

Ob nadaljevanju celovite obravnave otrok s posebnimi potrebami bi ielela izpostaviti 
naslednje smernice za nadalnje delo: 
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Multidisciplinaren pristop pri obravnavi otrok- v naprej naértovana sreéanja z 
zunanjimi in§titucijami v smislu usklajenega delovanja pri obravnvavi posameznega 
otroka, 
veé Easa namenjenega svetovanju staréem, z ostalimi strokovnimi sodelavci tima tudi 
v obliki delavnic za star§e, vzgojitelje, uéitelje (pred, med ter po zakljuéeni obravnavi), 
veé povezovanja, v smislu Eirjenja poznavanja novih pristopov in metod pri obravnavi 
otrok s posebnimi potrebami, z vzgojno izobraievalnimi organizacijami, 
oblikovanje priporoéil za razvijanje posameznih veééin v obiki zloienk kot smernice za 
star§e, strokovne delavce, 
nadaljnje §irjenje ter razvijanje strokovnega znanja, pristopov na podroéju dela z 
otroki s posebnimi potrebami.


